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امللخ�ض

يع��ّد الش��يخ عيل املطريي من الرعيل األول من ش��عراء عره ، وه��و واحد من كثري من 
الش��عراء الذين عانوا يف حياهتم فلم يَر الس��عَد يف حياته، وال يف أحالمه ، فعاش حمروًما ومات 

كريم ، وبقي تراثه الشعري مغموًرا مل ينصفه النقاد واملؤرخون.

حاولن��ا يف هذا البح��ث أن نرفع صخرة النس��يان عن ما خلفه الش��اعر، مبتدئني باس��مه 
ونسبه، ووالدته ونشأته، ثم وفاته وآثاره، وسلط البحث الضوء عىل روضته الشعرية النادرة يف 
نظمها )حمبوك الطرفني(، إذ مل ينظم يف هذا األس��لوب إال قليل، قد ال يتجاوز عدد أصابع اليد 
جني عىل ش��عره وش��اعريته وثقله وخفته يف ميزان النقاد، تاركني للقارئ احلاذق  الواحدة، معرِّ

ترجيح إحدى كفتي امليزان.

وأخ��رًيا، نرج��و أن نكون قد وفقنا يف هذا العمل ال��ذي ال خيلو من النقصان، فجلَّ من ال 
يسهو من الغلط والنسيان، وزّلة القلم واللسان، وآخر دعوانا أِن احلمُد هلل امللك الديَّان.
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Abstract

Ali Al-Mte’ri belongs to the first generation of poets in his period. 

He was one of those poets who severely suffered from poverty and 

had led a miserable life. What is more, his poetry remained unknown 

because critics and historians did not even mention him or his works.

This study, thus, tries to introduce that poet to the public starting 

with identifying his lineage, birth, life, and death. Then, it sheds light 

on his works, especially his divan (Mahbook Al-Tarafein) which is rare 

in its composition and very few poets could write a similar work. The 

study also explicates his poetic talent and his weight in Arabic poetry 

despite the critics’ negligence.
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املقدمة

احلَمُد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد األمني، وآله الغرِّ امليامني.

وبعُد، فإن كثرًيا من الش��عراء مل ُتكتب هلم احلياة يف حياهتم، وال بعد مماهتم، فهم ينتظرون 
من ينفض ُغباَر الزمن عنهم وحُييي ذكراهم، بعدما أكل الدوُد حلومهم، ونخَر ِعظاَمُهم، وعفَّت 

الرياُح آثاَر ُقبورهم، إن كان هلم قبور.

ومن هؤالء الشاعر الشيخ عيل املطريي، الذي مل يَر السعَد يف حياته وال يف أحالمه، فعاش 
حمروًما ومات كريم، فأشبع بجسمه أبا الرّسحان.

حاولنا يف هذا البحث أن نرفع صخرة النسيان عن ما خلفه شاعرنا، مبتدئني باسمه ونسبه، 
جني عىل شعره وشاعريته، وثقله وخفته يف ميزان النقاد،  ووالدته ونشأته، ثم وفاته وآثاره، معرِّ

تاركني للقارئ احلاذق ترجيح إحدى كفتي امليزان.

وأخ��رًيا، نرجو أن نكون ق��د وفقنا يف هذا العمل، الذي ال خيلو من النقصان؛ فجلَّ من ال 
يسهو من الغلط والنسيان، وزّلة القلم واللسان، وآخر دعوانا أن احلمد هلل امللك الديَّان.



290

ال�صيخ علي بن ظاهر الأ�صدي احللِّي )ابن نبعه املطريي( )ت 1290هـ( حياته و�صعره

حياته و�صعره

ا�صمه ون�صبه)1(

هو الشيخ عيل بن ظاهر املطريّي األسدّي احليّل املعروف ب�)ابن َنْبَعة(– بنون وباء معجمتني 
وعني وهاء مهملتني– ولعل ذلك اللقب اسم إلحدى جداته.

أما نس��به فأس��دي املحتد وليس من آل املطريي، األرسة املعروفة باحللة، وإنم بينه وبينهم 
خؤولة فنسب إليهم.

ولدته ون�صاأته

ولد الشيخ عيل يف احللة حوال سنة )1240ه�-1825م( ونشأ هبا يف حجر أبيه الذي كان 
ه ش��عر باس��تعداد كامن فيه وميل فطري  ياًّا، فقري احلال، يبيع البقول والفاكهة، وملا بلغ أش��دَّ أمِّ
جييش إىل تلقف املعارف والعلوم، وملا بلغ السادسة عرشة من عمره هاجر إىل كربالء لتحصيل 
العلوم، ومل تذكر لنا املصادر املرمجة له أس��اتذته فيها وغريها من املدن التي هاجر إليها، وكان 
وال��ده ع��ىل عرسه يوّفر له من غذائه ويواصله بصلة زهيدة كانت تعّزز أحياًنا من بعض أقاربه، 
وبعد دراسته لعلوم العربية من النحو واملعاين والبيان وغريها سافر إىل مدينة اهلندية )طويريج( 
بطلب من أحد زعمئها لتعليم ولده القرآن والعربية، فأجابه إىل ذلك واس��تمر يعلمه برهة من 
الزمن، ومن ثم رحل إىل النجف إلكمل دراس��ته، وهناك صقلت موهبته فأصبح ش��اعًرا جميًدا 
ل  وبدأ يذيع صيته، ولكن مل يلبث أن ساءت به احلال املادية حيث رافقه الفقر كظّله، وكان يؤمِّ

النفس بعسى، ولعل، وليت، وهل.

فرح��ل إىل بغ��داد ومنها س��افر مع إح��دى القوافل إىل إي��ران، وملا حلَّ يف طه��ران اتَّصل 



291

م. د. فالح ح�صن الأ�صدي//حيدر عبد الر�ص�ل ع��ض

بالش��اه زاده حمس��ن مريزا، أمري إصطبل الس��لطان نارص الدين القاجاري فقّربه إليه، وكان حمبًِّا 
ة، ولكن لس��وء حّظه نازعه عىل رغيف اخلبز الشاعر السيد  لألدب ميَّااًل له فمدحه بقصائد عدَّ
رايض ابن الس��يد صالح القزويني البغدادي)2(، فوقعت بينهم مهاجاة مقذعة أدت إىل رجوعه 
 منك��رًسا إىل النجف فس��كن يف إحدى حجرات الصحن احليدري الرشيف تارة، ويف مدرس��ة 
له ألن يكون معدوًدا يف الرعيل األول من شعراء  ة نبوًغا أهَّ )املعتمد()3( أخرى، فنبغ يف هذه املدَّ

عره.

كان ش��ديد الصلة باألرس العلمي��ة فيها، مثل أرسة آل بحر العلوم، وآل كاش��ف الغطاء، 
ولعالقت��ه الوطي��دة هب��م؛ وصفه صاح��ب احلص��ون املنيعة)4(: »م��ن خلَّص أحب��ايب وأخص 

أصحايب«.

رشع يف تلك اآلونة برشح قصيدة الشيخ كاظم األزري))5 اهلائية الشهرية.

ثم جزع منه الفقر فس��لَّط عليه سياطه فأوجع، فكانت حرساته ال تسمع، وشعره ال ينفع، 
فرح��ل إىل بغداد س��نة )1283ه�( وتعرف باحلاج حممد صالح كبة وأق��ام ضيًفا عنده، فمدحه 

وأوالده.

ثم اتصل ب��آل النقيب فمدحهم بروضة حاكى فيها روضة صفي الدين احليل يف آل أرتق، 
به آل النقيب إىل وال بغداد مدحت باشا)6(؛ ملعرفتهم به حمباًّا لألدب، مكرًما ألهله، فحصل  فقرَّ

بينهم مطارحات شعرية حفظت لنا املصادر نموذًجا منها.

ويف س��نة )1287ه�( س��افر إىل األحواز ومكث يف )املحمرة( فتعرف بأمريها احلاج جابر 
ة شاكًيا من طريقها الفاقة. الكعبي ومدحه بقصائد عدَّ

وفاته

وللعالق��ة الوطيدة التي مجعت بينه وبني الش��يخ جابر الكعبي ألزم��ه أن يقدم عليه يف كل 
ط سمعه بقصائده فيجزل عطاءه، ويف آخر زيارة له سنة )1290ه�(، وبعد عودته إىل  عام؛ ليقرِّ
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وطنه مع أحد أصدقائه، اجتازا بطريقهم عىل )قلعة ِسَكر( وخرجا منها قاصدين مدينة )احلي( 
اف(، وكان الوقت ش��ديد احلر، فعطش��ا عطًش��ا مهلًكا،  مش��ًيا عىل األقدام بعيًدا عن هنر )الغرَّ
فعج��ز ش��اعرنا عن مواصلة املس��ري يف حني واصل صاحب��ه إىل أن وصل إىل احلي، فاس��تنجد 
بأهله��ا، فهرعوا مرسعني لنجدت��ه، ولكن وصلوا متأخرين فوجدوه ميًت��ا، وقيل وجدوه وقد 
افرس��ه الذئب، وكان ذلك يف آخر س��نة )1290ه�()7(، تلك هي حياة شاعرنا، عاش معرًسا، 

ومات عطًشا.

اآثاره

ة: 1. الروضة القدسيَّة يف مدائح الفئة القادريَّ

وه��ي قصائ��د مدح هب��ا آل النقيب، ومنهم الس��يد س��لمن أفندي، والس��يد عب��د الرمحن 
أفندي)8(، توجد منها نس��خة يف مكتبة املتحف العراقي رقم )11674( يف س��بعني صفحة من 

القطع املتوسط بعنوان )ديوان الشيخ عيل املطريي()9(، أحتفظ بنسخة مصورة منها.

أورد الشيخ عيل كاشف الغطاء قسًم منها يف جمموعة، ونقلها عنه اخلاقاين يف شعرائه.

2. شح القصيدة اهلائيَّة للشيخ كاظم األزرّي)10(:

وه��ي قصيدة يم��دح هبا النب��ي املختار واب��ن عمه الك��رار وتق��ع يف)1265( بيًتا 
ومطلعها:

قباه��ا قب��اب  يف  الش��مس  مل��ن 
ضياه��ا)11( ب��روح  الدج��ى  جس��م  ش��فَّ 

فرشحها الشيخ عيل رشحاً  أجاد فيه من ناحيتي األدب والتأريخ، وال يعلم أين ذهب هذا 
األثر القيم من بعده.
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�صاعريته و�صعره

ُع��دَّ الش��يخ عيل من الرعيل األول من ش��عراء عره؛ ذلك لغزارة نظم��ه وجودته، لكن 
الذي بني أيدينا من شعره عّله ال يمثل إال ربعه فقد كان »مكثًرا من النظم« ولو مجع شعره لكان 

ديواًنا كبرًيا ولكنه تلف كم تلفت دواوين أمثاله من شعراء عره.

ولقلة ما وصل إلينا من ش��عره دعا الس��يد بح��ر العلوم باحلكم عليه: بأنه »مل يش��تهر عىل 
ألس��ن أدباء الفيحاء ش��عره كم أشتهر ما بينهم صيته وذكره، وما وجدت شيًئا من حماسن نظمه 
بيد أنه قد عرف بإجادة النظم، ورسعة اخلاطر، وحس��ن املح��ارضة واملفاكهة... وكان معروًفا 
بالنظم غري أنه مل يرو من ش��عره إال القصيدة امليمية التي أنش��أها يف عرس العالمة الس��يد حممد 

القزويني)12(ومطلعها:

س��جوم هطَّ��ال  الفيح��اء  س��قى 
النس��يُم«)13( مخائله��ا  يف  ��ق  وخفَّ

ويبدو أنه مل يطلع عىل ش��عره، ولكنه كان أكث��ر إنصاًفا من ناقد معارص، إذ حكم عليه من 
طريق قصيدة واحدة بأنه: »مل يكن ش��اعًرا مربًزا، إنم هو ش��اعر من الطبقة الثانية أو ما بعدها، 
إن صحَّ تقسيم الشعراء إىل طبقات«)14(. واملالحظ من هذا احلكم أنه مل يطلع عىل شعره، فضاًل 

عن روضته.

ا اخلاقاين، فرأيه فيه: »تقرأ ش��عر ابن نبعه فيتجىل لك من وراء مقاطيعه أنَّه ش��اعر جميد،  أمَّ
له لون خاص ونغمة تظهر عليه أحياًنا، وتقرؤه يف قصائده الطوال فال ختاله ذلك الشاعر الذي 
يطرب��ك يف مناس��باته ومقاطيعه، وتدرس��ه يف روضت��ه فتؤمن أنه يف الرعيل األول من ش��عراء 
ع��ره، ويف كل ه��ذا جتد أن طاب��ع الفقر بارز يف أدبه، فقد تنبو عنده الق��وايف أحياًنا، ويكثر يف 

شعره احلشو، وكان مكثًرا يف النظم...«)15(.
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الأغرا�ض التي نظم فيها

شعره الذي وصل إلينا تنوعت أغراضه املنظوم فيها، ولكنها مل حتتل مكانة متساوية فيه، إذ 
يأيت يف مقدمتها املديح والتهاين، ثم الغزل، والوصف، والرثاء، واهلجاء، وهي كاآليت:

املديح والتهاين
تص��ّدر املديح أغراضه الش��عرية إذ يش��غل حوال ثالثة أرباع ش��عره، معظم��ه كان مدحًيا 
تكسبًيا، فنراه جيوب البلدان، يمدح هذا وذاك ليظفر باملال أو قضاء بعض حوائجه، إذ إن سوء 
احلال املادية التي عاش��ها، وحياته املكتنفة بالعوز واحلرمان، والفقر املدقع؛ كلها عوامل دفعته 
للتكس��ب بالشعر، وكثرًيا ما مزج املديح بالشكوى والتذمر، ومن نمذج مدحه عىل هذا املنوال 

قوله مراساًل أمري املحمرة الشيخ جابر الكعبي:

الكس��ي��ِر القل��ِب  جاب��َر  ي��ا 
املس��تجرِي النزي��ِل  ومح��ى 

لل��� املع��دوَد  والع��ادَل 
األس��رِي وللع��اين  �ش��كوى 

آي��ٍس دع��وى  أدع��وك 
املج��رِي م��ن  الزم��اِن  ذا  يف 

ش��أ ف��ذاك  عطف��َت  ف��إذا 
الفق��رِي ع��ىل  مت��نَّ  أن  ن���ك 

الرج��ا حقْق��َت  أن��َت  إن 
كث��رِي ع��ن  أرغ��ُب  فس��وف  َء 

أم��ا املعاين التي يم��دح هبا، فهي مع��اٍن تقليدية أيًض��ا، منها: الكرم، والس��خاء، والعلم، 
وغريها، قوله:
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الرض��ا  الفض��ِل  ب��ذي  ش��غٌل  لف��ي  إينِّ 
مه��ودا  للري��اِض  فأحي��ا  حيَّ��ا 

بنوال��ه س��ائًرا  بح��ًرا  ع��بَّ  ق��د 
مم��دودا ��ُه  ظلُّ الس��فينِة  مث��َل 

لل��ورى  حيم��ُل  ج��اَء  فل��ٌك  ويق��ال 
مدي��دا العط��اِء  يف  بس��يًطا  بح��ًرا 

��ٌد حممَّ لي��س  حي��ُث  م��ن  الرض��ا  كان 
موج��ودا  رض��ا  ال  إذ  وحمم��ٌد 

جهاتِ��ِه مجي��ِع  م��ن  ��َق  تدفَّ بح��ٌر 
ج��ودا  يمط��ُر  ظ��لَّ  وغيًث��ا  عل��ًم 

الرثاء
ل��ه قصيدة واح��دة يف الرثاء، جاءت بغاية اجلودة والفخام��ة، إذ تبدأ بمقدمة جزلة يصور 

فيها حال املجد الذي زال بزوال مرثيه، واألفق املظلم، والعّز املهدم، قوله:

املعم��وُر ربُع��ُه  أحم��َل)16(  املج��ُد   .1
الن��وُر غ��اَب  ح��نَي  أظل��َم  واألف��ُق 

القض��ا س��هم  أصاهب��ا  واملكرم��اُت   .2
املق��دوُر ركنُ��ُه  َم  ُه��دِّ والع��زُّ 

والتق��ى واملع��ال  ين��دُب  والفخ��ُر   .3
منث��وُر  منظوُمه��ا  بمدام��ٍع 

ر تش��ييع مرثّيه، بأن العلياء تبكي خلفه واألرض أصاهب��ا الفزع من هول املصيبة  ث��م يصوِّ
حت��ى كادت مت��ور بأهلها والن��اس خلف النعش، ب��ني راكض وعاثر وكاٍب ع��ىل وجهه حتى 
وصل��وا إىل مق��ربة وادي الس��الم  التي هي أرشف بقع��ة للدفن، فدفنوه ودفن��وا معه الفضائل 

والزهد و...، ومن ثم يبدأ بعتاب الزمان ومواساة عائلة الفقيد عىل هذه املصيبة، قوله:
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خلف��ُه تع��وُل  والعلي��اُء  محل��وُه 
مت��وُر ت��كاُد  ف��زٍع  م��ن  واألرُض 

عاث��ٍر  آخ��ِر  خل��َف  كاٍب  والن��اُس 
مغم��وُر عينِ��ِه  بأدم��ِع  كلٌّ 

متذل��ال خاش��ًعا  أصب��َح  والدي��ُن 
املهج��وُر  وق��راُره  الك��رى)17(  هج��َر 

أقت��ٌم اجلوان��ِب  مغ��ربُّ  والك��وُن 
مس��جوُر  وقلُب��ُه  الوج��وَد  ينع��ى 

بقع��ٍة ألك��رَم  في��ه  أت��وا  حت��ى 
قب��وُر  لدي��ِه  هب��ا  للمكرم��اِت 

كّله��ا والفضائ��َل  فيه��ا  واروُه 
مقب��وُر  جنباهت��ا  يف  والزه��ُد 

وقع��ٌة؟ األماج��ِد  يف  ل��ك  ك��م  ده��ُر  ي��ا 
مس��توُر  الع��ىل  رصُح  بعده��ا  م��ا 

هاش��ًم؟ س��هامك  أصم��ْت  هباش��ٍم  أ 
مع��ذوُر  بع��ده  أنَّ��ك  وتظ��ُن 

ناس��ًيا عن��ه  الق��دِر   ) )ع��يلَّ ص��رًبا 
عاش��وُر  برزئه��م  أملَّ  فيم��ن 

اهلجاء
يش��كل اهلجاء أقل أغراض��ه التي نظم فيها، ويمتزج مع الفخر بش��عره وش��اعريته، قوله 

خماطًبا الشيخ محادي نوح)18(:

1. ق��ل الب��ن ن��وٍح إذا م��ا رام م�ن�قص���ت���ي
ج��ب��ِل إىل  فلي��أو  والن�ث��ِر  النظ��ِم  يف 
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2. بح��ُر اقتداري طم��ى بالنظ�ِم فانبجس��ْت
اهل�ط���ِل كاحلي��ا  من���ه  النش���ائِد  ع��نُي 

روضته
نظم الش��يخ عيل روضته نظًم نادًرا؛ إذ مل يركبه من الش��عراء إال قليل، ممن توافرت لدهيم 
ثروة لغوية كبرية، حيس��ن اس��تعمل ألفاظها يف نظم ش��عره، فإن )حمبوك الطرفني( فيه قيُد زيادة 
عىل قيود الشعر املعروفة، ويقصد به يف مصطلح أهل البالغة: أن تكون كّل أبيات القصيدة أو 
القطعة مبتدأة وخمتتمة بحرف واحد من حروف املعجم، وأول من جاء بيشء من ذلك أبو بكر 
حممد بن دريد )ت 321ه�(، حينم نظم قطًعا مربعة عىل عدد احلروف مل يلتزم فيها بحًرا واحًدا، 

وأوهلا قوله يف حرف األلف:

ع��ربيت ي��مزج  س��قًم  ل  أبقي��ت 
لق��اء)19( الس��قام  م��ع  يل��ذ  ذا  م��ن 

ثم جاء بعد ابن دريد أبو احلسن عيل ابن حممد األندليس فنظم عىل منواله، ولكنه أبلغ كل 
ة، وتالمه��ا صفي الدين احليل )ت 750ه�(  قطع��ة إىل العرشة؛ ولذلك تعرف منظومته باملعرشَّ
فنظم من هذا النوع تسًعا وعرشين قصيدة عىل عدد حروف اهلجاء، والتزم هذا العدد نفسه يف 

نسق كل قصيدة، ومطلع القصيدة األوىل:

الرقب��اء خماف��ة  الوص��ال  أب��ت 
)21( الظل��مء)20(  م��دارع  حت��ت  وأتت��ك 

وممَّن نظم عىل هذا املنوال من املحدثني الش��يخ صالح التميمي)22(، ولكنه مل يأت بقصائد 
كاملة)23(.

وجاء شاعرنا املطريي فنظم روضة مثل روضة صفي الدين احليل، ويصفها هو ما نصه:

ة، كل قصيدة تش��تمل عىل تسعة وعرشين بيًتا عىل عدد  »وقد أكملت إعدادها عىل الس��ويَّ
ح��روف اهلجاء)24(، ومل جير يف هذا امليدان س��وى صفي الدين احل��يل– وأنا صفي هذا الزمان– 
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وربم سبقني إىل شأوه الشيخ صالح التميمي ذو الذهن الوقاد، ولكن مل يأت بقصائد كاملة 
األعداد بل ربم جاء بالقصيدة اثنا عرش بيًتا، كحرف الظاء، أو س��بعة عرش بيًتا كالزاء، أو ثمنية 

عرش بيًتا كالراء)25( عىل أهنا مطية الشعراء:

عهدت��ه ب��ل  ق��ارص  في��ه  قل��ت  وال 
س��ليُم لدي����ه  طب���ع  ب��دا  بليًغ��ا 

النه��ى ذوي  بع��ض  ق��ال  ق��د  ك��م  ولك��ن 
ت�ل��وُم()26( وأن����ت  ع��ذًرا  ل���ه  )ل�ع��ل 

وأم��ا روضتنا ه��ذه فمن رآها بعني اإلنصاف، جيدها يف احلقيقة روضة مس��تاف)27(، حني 
جاءت– عىل ضنك احلال وضيق املجال– ساملة من األلفاظ الوحشية، واملعاين املعق��َّدة الردّية، 
ة شهر ذي القعدة إىل  التي يميل منها السمع، وينفر منها الطبع، وإين قد بدأت يف نظمها من غرَّ
الثامن عرش من ذي احلجة، ولكن ربَّم نظمت يف اليوم منها القصيدة والقصيدتني، وربَّم أمهلت 
النظم اليوم واليومني، وهكذا ليال اجلمعة وأيامها، وليال العيد وأيامه مل أنظم فيها شيًئا، وربَّم 
د ع��ن األوطان، ناٍء  كلَّف��ت يف أيام اش��تغال هبا بع��ض النظم يف غريها، وه��ذا كلُّه مع أينَّ مرشَّ
ع��ن اإلخ��وان واألخدان، نازل بني أظهر ذوي احلس��د والعدوان، وكم ي��وم وليلة يمّران عيلَّ 
��ان مطالب، وزمان جائ��ر يف النوائب، وأعظ��م رجائي من املمدوحني وأوىف الس��ؤول، أن  ديَّ
يالحظوه��ا بعني الرضا والقب��ول، واحلمد هلل ال��ذي وفقنا إلكمهلا عىل الت��مم، واإلتيان هبا يف 

أحسن النظام، واملنَّة هلل ربِّ األنام.

متَّ��ت بتحرير أقلِّ العباد، حممد جواد، يف س��نة اخلمس��ة والثمنني بع��د املائتني واأللف من 
اهلجرة النبوية، عىل مهاجرها أفضُل التحيَّة، ورجاؤه أن يالحظ بعني القبول، كم لس��ان احلال 

منه يقول:

ب��ه��ا أل��وذ  أب��ي��ات  الصي��د  أهي���ا  ي��ا 
هائ�ُله����ا امل��رَء  هي����وُل  الل��يال���ي  إذ 
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مه�����ا ق�دَّ  ُّ احل��يلِّ لك��م  ف��رائ���د 
ن�اقُله��ا« ع�����ن��ه  وج���واٌد  وس��ي����لًة 

البحور الشعرية التي نظم فيها
متها الكامل، فالبس��يط، فاخلفيف،  نظم الش��يخ عيل عىل معظم بحور اخلليل ويأيت يف مقدِّ

ثمَّ الطويل و...، كم هو مبنّي يف إحصائية البحور.

متها ال��دال، والراء، ثم  ��ا القوايف فقد نظم ع��ىل حروف العربية مجيعه��ا، إذ يأيت يف مقدِّ أمَّ
القاف، و...

إحصائية البحور )للقصائد(

عدد القصائدالبحر
4الكامل

1جمزوء الكامل 
4 البسيط 
4اخلفيف
4الطويل 

2الوافر
1الرجز 

1املتقارب

سات( إحصائية البحور )للمخمَّ

عدد القصائدالبحر
1البسيط
1الطويل
1الكامل
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إحصائية البحور )للروضة(

عدد القصائدالبحر
6الكامل

1جمزوء الكامل
5اخلفيف
4الطويل
3الرمل
3الوافر

2البسيط
1الرجز

1جمزوء الرجز
1املتدارك )اخلبب(

1املتقارب
1املنرسح

خمطط تقريبي يمثل مقدار األغراض الشعرية يف شعره

إنَّ ش��عر الش��يخ عيل متناثٌر يف املصادر املخطوطة واملطبوعة، بني قصيدٍة هنا ونتفٍة هناك، 
مة تلك املصادر: ويف مقدِّ

الروض��ة القدس��ية يف مدائح الفئة القادرية للش��يخ عيل املطريي نفس��ه، وس��مري احلارض 
وأنيس املسافر، وجمموعة الشعر واألدب للشيخ عيل كاشف الغطاء صاحب )احلصون املنيعة(، 
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واملجموع الرائق، وما قيل يف آل بحر العلوم للسيد حممد صادق بحر العلوم، والعبقات العنربية 
للش��يخ حممد حسني آل كاشف الغطاء، والبابليات للش��يخ حممد عيل اليعقويب، وشعراء احللة 

لعيل اخلاقاين، وأعيان الشيعة للسيد حمسن األمني العاميل وغريها.

نتائج البحث

توصل البحث إىل نتائج عدة منها:

إحياء تراث شاعر مغمور مل ينصفه النقاد واملؤرخون.. 1

يعد الشاعر من الرعيل األول من شعراء عره، ال كم توهم بعض النقاد يف تصنيفه.. 2

س��لط البحث الضوء عىل روضته الش��عرية النادرة يف نظمها )حمبوك الطرفني(، إذ مل ينظم . 3
يف هذا األسلوب إال قليل، قد ال يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

أن م��ن ينظم مث��ل هذا النمط ويف حروف العربية مجيعها يف تس��ع وعرشين قصيدة ولكل . 4
قصيدة تسعة وعرشون بيًتا، له من الشعر ما لو مجع لكان ديواًنا كبرًيا، لكنه ضاع كم ضاع 

معظم الشعر احليل.
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ه�ام�ض البحث

)1( وردت ترمجته يف: املجموع الرائق )خ(: 314، وما قيل يف آل بحر العلوم )خ(: 684، للسيد حممد صادق 
بحر العلوم؛ احلصون املنيعة يف طبقات الش��يعة )خ(: 341/1، نقاًل عن احلياة األدبية يف احللة يف القرن 
التاس��ع عرش حتى هناية احلك��م الركي يف العراق )1800-1971(: 306؛ الروض النضري يف ش��عراء 
وعل��مء القرن املتأخر واألخري )خ(: 250، نقاًل عن ش��عراء احللة: 53/4؛ البابليات: 81/2؛ ش��عراء 
احللة: 50/4؛ أعيان الشيعة: 330/12؛ معجم املؤلفني: 114/7؛ معجم املؤلفني العراقيني: 435/2؛ 
احلياة األدبية يف احللة: 387؛ معجم رجال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام: 83/1؛ مش��اهري 
شعراء الش��يعة: 190/3؛ موس��وعة أعالم احللة: 221؛ معجم شعراء الش��يعة: املستدرك 167/17؛ 
معجم الشعراء من العر اجلاهيل حتى سنة )2002م(: 44/3؛ معجم الشعراء منذ بدء عر النهضة: 
850/2؛ ش��عراء احللة الس��يفية أيام اإلمارة املزيدية: 246؛ احللة وأثرها العلمي واألديب:240؛ معجم 
ش��عراء العربية يف العراق يف القرنني الثامن عرش والتاس��ع عرش، وذكره بعنوانني: األول: 146 )عيل بن 

ظاهر األسدي( والثاين: 151 )عيل املطريي(، بالرغم أن الرجلني رجل واحد؛

http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=4813.

)2( هو الس��يد رايض ابن الس��يد صالح ابن الس��يد مهدي ابن السيد رضا احلس��يني القزويني، ولد يف النجف 
س��نة )1235ه�( ونش��أ هبا، درس عىل والده مبادئ العلوم وأصول األدب، ثم رح��ل معه إىل بغداد ومنها إىل 
طهران، كان ش��اعًرا جميًدا وأديًبا مش��هوًرا ومولًعا بالتخميس، سافر مع أبيه إىل تربيز فمرض هناك ومات سنة 
)1287ه���( وقيل )1285ه���( ورثاه أبوه بقصيدة مش��جية،محل نعش��ه إىل النجف ودفن فيه��ا، ينظر: أعيان 

الشيعة: 441/6.

)3( املعروفة بمدرسة كاشف الغطاء أسست سنة )1262ه�(.

)4( هو الش��يخ عيل بن حممد رضا بن موس��ى ابن جعفر كاشف الغطاء النجفي، ولد سنة 1267ه�، من أرسة 
خ، مجع خزانة خمطوطات نادرة، من آثاره احلصون املنيعة يف تس��عة أجزاء،  علمية جليلة وهو أديب ومؤرِّ
وس��مري احلارض وأنيس املس��افر يف مخسة أجزاء، تويف س��نة )1350ه�(. ينظر: األعالم: 19/5؛ معجم 

املؤلفني: 198/7.

)5( هو الشيخ كاظم بن حممد مهدي بن مراد التميمي البغدادي، ولد يف بغداد سنة )1143ه�(، درس العلوم 
العربي��ة ومقداًرا م��ن الفقه واألصول ع��ىل فضالء عره، لكن��ه انقطع عن الدرس لولع��ه باألدب، له 
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دي��وان مرتب عىل حروف اهلجاء أكثره يف مدح أهل البيت، كان حارض النكتة، وقاد الذهن، قوي 
الذاكرة، حمرم اجلانب لدى العلمء والوجهاء من أبناء عره، تويف س��نة )1212ه�( وقيل )1201ه�(، 

ينظر: األعالم: 215/5، أعيان الشيعة: 11/9، عيل يف الكتاب والسنة واألدب: 354/4.

)6( هو مدحت ابن حاج حافظ أرشف أفندي العثمين، ولد يف اس��طنبول س��نة )1238ه�(، وكان أبوه قاضًيا، 
تعلم العربية والفارس��ية، ثم تقلد مناصب عدة، منها رئيًس��ا ملجلس ش��ورى الدولة يف األس��تانة، وعني 
والًيا عىل بغداد سنة )1286- 1288ه�(، وتوىل منصب الصدارة العظمى وإصدار الدستور العثمين يف 
أواخر س��نة 1293ه�، حكم عليه باإلعدام بتهمة قتل الس��لطان عبد العزيز ثم اكتفي بنفيه، قيل إنه تويف 

بمرض الرسطان، وقيل غري ذلك سنة )1301ه�(، ينظر: األعالم: 195/7.

)7( أمجعت املصادر املرمجة له عىل أن وفاته سنة )1290ه�( إال: )معجم رجال الفكر واألدب( وتبعه )معجم 
شعراء الشيعة( وتبعهم )معجم شعراء العربية يف العراق( عىل أن وفاته سنة )1280ه�(- وهو وهم ألن 
روضته نظمها سنة )1285 ه�(- وهذا الذي جعل األخري يورد الشيخ عيل يف موضعني باسمني خمتلفني 

من كتابه املذكور.

)8( هو الس��يد عبد الرمحن بن الس��يد ع��يل النقيب، ولد س��نة )1261 ه�( يف الرصافة الرشقي��ة ببغداد، لقب 
بالقادري املحض؛ إشارة إىل أن كال والديه قادريان نسبة إىل جد األرسة الشيخ عبد القادر الكيالين، قرأ 
الق��رآن عىل املؤدب املال فليح يف احلرضة الكيالنية، كم تتلمذ عىل الش��يخ عبد القادر أفندي بن احلالوية 
البزاز، ثم قرأ العلوم العالية عىل الش��يخ عبد الس��الم الشواف ومن أس��اتذته السيد صبغة اهلل احليدري، 
تزوج مرتني فخلف من زوجتيه س��بع بنات، وثالثة عرش ول��ًدا، كان كاتباً ومؤرًخا كثري املطالعة، مولعا 
بجمع املخطوطات، عرف باهتمماته األدبية واللغوية، له مس��اجالت مع الس��يد حيدر احليل، توىل رتبة 
النقابة بعد وفاة ش��قيقه السيد سلمن النقيب يف س��نة )1306ه�(، وبتوليه النقابة أصبح عضًوا يف حمكمة 
االستئناف وعضًوا يف جملس إدارة الوالية، كانت له عالقة وطيدة بالعثمنيني واإلنكليز، وهو أول رئيس 
حكوم��ة عراقية مؤقتة س��نة )1920م(، واختري كأول رئيس لوزارة عراقي��ة يف عهد امللك فيصل األول 
)1921م(، م��ن آثاره: )رشح القط��ر يف النحو، وفتح املبني( وغريمها، تويف س��نة )1345ه�-1927م( 
يف بغداد ودفن يف احلرضة الكيالنية، ينظر: عبد الرمحن النقيب حياته اخلاصة وآراؤه السياس��ية وعالقته 

بمعارصيه: 9 وما بعدها.

)9( ينظر خمطوطات األدب يف املتحف العراقي: 291.

)10( البابليات: 82/2؛ شعراء احللة: 53/4.

)11( ديوان كاظم األزري: 33.

)12( هو أبو املعزِّ حممد بن مهدي بن حسن بن أمحد القزويني، ولد يف احللة يف حملة اجلامعني سنة )1262ه�(، 
ونش��ا هب��ا ودرس يف النجف وت��وىل الزعامة الدينية واالجتمعي��ة يف احللة بعد وفاة أخيه الس��يد صالح، 
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من آثاره: )حبوة الفرائض، طروس اإلنش��اء(، تويف يف احللة س��نة )1335 ه�(، ينظر: البابليات: 5/4؛ 
موسوعة أعالم احللة: 281/1.

)13( املجموع الرائق للسيد حممد صادق بحر العلوم )خ(: 314.

)14( احلياة األدبية يف احللة: 307.

)15( شعراء احللة: 53/4.

)16( أحم��ل: املحل: نقيض اخلصب، وهو انقطاع املطر، ويبس األرض من الكأل، لس��ان العرب: 616/11 
)حمل(.

)17( الكرى: النوم، الصحاح: 2472/2 )كرى(.

)18( هو الش��يخ أبو هبة حممد بن س��لمن بن نوح الغريبي الكعبي ولد يف احللة س��نة )1240ه�(، درس عىل 
يد الس��يد مهدي ابن الس��يد داوود احليل والشيخ حس��ن الفلوجي، وصف بأنه متنبي عره، كان شديد 
الورع عظيم النس��ك، يمتهن بيع البزَّ واملنس��وجات يف حانوت له كان جممًعا لألدباء، له ديوان شعر مجعه 
يف حياته اسمه )اختبار العارف وهنل الغارف( تويف سنة )1325ه�(، ينظر: البابليات: 90/3؛ الذريعة: 

.266/9

)19( ديوان ابن دريد: 115.

)20( ديوان صفي الدين احليل: 705.

)21( ينظر: تاريخ آداب العرب: 385/3 وما بعدها.

)22( ه��و الش��يخ صالح بن درويش بن عيل بن حممد حس��ني بن زين العابدين الكاظم��ي النجفي احليل، ولد 
بالكاظمي��ة يف حدود س��نة )1190ه�( م��ن أرسة علمية وأدبية، نش��أ يف حجر جده بعد وف��اة أبيه الذي 
هاجر معه إىل النجف، فتلقى علوم العربية واإلس��المية عىل علمئها منهم الس��يد مهدي الطباطبائي، ثم 
رح��ل إىل احللة ومنها إىل بغداد فعينه داوود باش��ا كاتًبا يف ديوانه، كان أديًبا بارًعا وش��اعًرا جميًدا، حاكى 
يف أس��لوبه أبا متام، من آثاره ديوان ش��عر مطبوع بتحقيق عيل اخلاق��اين وصاحبه، رشك العقول وغريها، 
تويف يف الكاظمية سنة )1261ه�( ودفن فيها، ينظر: البابليات: 102/3، معجم املؤلفني: 7/5، معجم 

الشعراء العراقيني: 165.

)23( ينظر: ديوان صالح التميمي: 144–178.

)24( إال قافية احلاء وقافية الياء، بلغتا ثالثني بيتا.ً

)25( القوايف التي ذكرها املطريي يف ديوان التميمي كاآليت: الظاء: عرشة أبيات، الزاء: س��تة عرش بيًتا، الراء: 
ثمنية وعرشون بيًتا.
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)26( اختل��ف يف قائل��ه، واختلف عىل أنه صدر أم عجز؟ يف احليوان: 23/1 صدر بيت بغري نس��بة، وعجزه: 
وك��م الئ��م قد الم وهو مليم، ويف ديوان دعبل اخلزاعي )ت 246ه���(: 236 هو عجز بيت صدره: تأن 
وال تعجل بلومك صاحًبا، ويف فصل املقال: هو صدر بيت ملنصور النمريي )ت190ه� تقريًبا( وعجزه 

وكم من ملوم وهو غري مليم، وهو يف ديوانه: 132، ورواية صدره فيه: لعل هلا عذًرا...

)27( مستاف: ساف اليشء ويسوفه واستافه: شمه، واالستياف: االشتمم، لسان العرب: 165/9 )سوف(.

امل�صادر واملراجع

اأ. املخط�طة
سمري احلارض وأنيس املسافر: الشيخ عيل كاشف الغطاء )ت 1350 ه�( حمفوظ يف مكتبة اإلمام كاشف . 1

الغطاء العامة، املعروفة بمكتبة )حممد حسني كاشف الغطاء(، تسلسل )881(.

ما قيل يف آل بحر العلوم: السيد حممد صادق بحر العلوم، حمفوظ يف مكتبة العلمني يف النجف األرشف.. 2

املجم��وع الرائق: الس��يد حمم��د صادق بحر العلوم، حمف��وظ يف مكتبة العلم��ني يف النجف األرشف رقم . 3
.)314(

ب. املطب�عة
}حرف األلف{

األعالم: خري الدين الزركيل )ت 1410ه�(، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط5، 1980م.. 4

أعيان الش��يعة: الس��يد حمسن األمني، حتقيق: الس��يد حس��ن األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، . 5
2000م.

}حرف الباء{
البابليات: الشيخ حممد عيل اليعقويب، دار البيان للطباعة والنرش، قم، إيران، د.م. ت.. 6

}حرف التاء{
تاج العروس من جواهر القاموس، السيد مرتىض احلسيني الزبيدي، )1205 ه�(، حتقيق: عيل شري، دار . 7

الفكر بريوت، لبنان، 1414 ه�، 1994 م.
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}حرف احلاء{
احللة وأثرها العلمي و األديب: د، حازم سليمن احليل، مطبعة دار الصادق، ط1، 1431 ه�، 2010 م.. 8

احلياة األدبية يف احللة، يف القرن التاس��ع عرش حتى هناية احلكم الركي يف العراق 1800-1917م، أ.د. . 9
حممد حسن عيل جميد احليل، دار الصادق، بابل، العراق، 1431ه�/2010م.

احلي��وان: أبو عثمن بن عمرو اجلاحظ )255ه�(، حتقيق ورشح: عبد الس��الم هارون، دار إحياء الراث . 10
العريب، بريوت، لبنان.

}حرف الدال{
دي��وان صال��ح التميمي )ت 1261ه���( ، حتقيق: حممد رض��ا املحامي، وعيل اخلاق��اين، مطبعة الزهراء، . 11

النجف األرشف، د.ت.

ديوان صفي الدين احليل )ت 750ه�(: رشح وضبط: د. عمر فاروق الطباع، طبع: رشكة دار األرقم بن . 12
األرقم، بريوت، لبنان،1418 ه�، 1997م.

ديوان كاظم األزري الكبري ت )1211ه�(: حتقيق: ش��اكر هادي ش��كر، دار التوجيه اإلس��المي، ط1، . 13
1400ه�، 1980م.

}حرف الذال{
الذريعة إىل تصانيف الش��يعة: الشيخ أغا بزرك الطهراين، ت )1389 ه�(، دار األضواء، بريوت، لبنان، . 14

1403 ه�، 1983م.

}حرف الشني{
شعراء احللة أو البابليات: عيل اخلاقاين، املطبعة احليدرية، النجف، 1372ه�، 1953م.. 15

شعراء احللة السيفية أيام اإلمارة املزيدية وما بعدها: عبد الرضا عليوي عوض، مكتبة أمحد الدباغ، باب . 16
املعظم، بغداد، 1424ه�، 2003م.

شعر دعبل اخلزاعي )ت 246ه�(، صنعه: د.عبد الكريم األشر، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، . 17
ط2، 1403ه�، 1983م.

}حرف الصاد{
الصحاح: إس��معيل بن محاد اجلوه��ري، )ت 393ه�(، دار العلم للماليني، ب��ريوت، لبنان، 1407ه�، . 18

1987م.

}حرف الطاء{
ل: السيد عيل بن حممد معصوم املدين، )ت 1120ه�(، . 19 الطراز األول والكناز ملا عليه من لغة العرب املعوَّ
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حتقيق: مؤسسة آل البيت، مطبعة ستارة، قم، ط1، 1426ه�.

}حرف العني{
عبد الرمحن النقيب حياته اخلاصة وآراؤه السياسية وعالقته بمعارصيه: د. رجاء حسني حسني اخلطاب، . 20

الدار العربية للطباعة، بغداد، ط1، د.ت.

عيل يف الكتاب والس��نة واألدب: احلاج حسني الش��اكري، مراجعة: فرات األسدي، مطبعة ستارة، قم، . 21
ط1،1418 ه�.

}حرف الالم{
لس��ان الع��رب: حممد بن مك��رم ابن عيل بن منظ��ور األنص��اري )ت 711ه�(، أدب ال��وزة، قم، إيران، . 22

1405ه�.

}حرف امليم{
خمتار الصحاح: حممد بن عبد القادر الرازي، )ت بعد 666ه�(، ضبط وتصحيح: أمحد شمس الدين، دار . 23

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1415ه�، 1994م.

خمطوط��ات األدب يف املتح��ف العراقي: أس��امة النقش��بندي وصاحبه، منش��ورات معه��د املخطوطات . 24
العربية، الكويت، ط1، 1406ه�، 1985م.

معجم رجال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام: د. حممد هادي األميني، دار الكتاب اإلسالمي، . 25
ط2، بريوت 1431ه�، 1992 م.

معجم شعراء الشيعة: عبد الرحيم الشيخ حممد العزاوي، مؤسسة الكتاب، بريوت، لبنان، د.ت.. 26

معج��م الش��عراء العراقي��ني: جعف��ر ص��ادق مح��ودي التميم��ي، رشك��ة املعرف��ة للن��رش، بغ��داد، ط1، . 27
1412ه�/1991م.

معجم ش��عراء العربية يف العراق يف القرنني الثامن عرش والتاس��ع عرش: د. حممد حس��ن حمي الدين، دار . 28
الفرات للثقافة واإلعالم يف احللة، ط1، 1432 ه�، 2011م.

معجم الشعراء منذ بدء عر النهضة: د.أميل يعقوب، دار صادر، بريوت، لبنان، ط1، 1425ه�،2004م.. 29

معج��م الش��عراء من العر اجلاهيل حتى س��نة 2002 م: كامل س��لمن اجلب��وري، دار الكتب العلمية، . 30
بريوت، لبنان، 1424ه�، 2003.

معجم املؤلفني: عمر رضا كحالة، دار إحياء الراث العريب، بريوت، لبنان، د.ت.. 31

معجم املؤلفني العراقيني: كوركيس عواد، مطبعة اإلرشاد، بغداد، العراق، 1969م.. 32
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ط1، . 33 الع��راق،  باب��ل،  للطباع��ة،  الغس��ق  مكت��ب  احل��داد،  س��عد  احلل��ة:  أع��الم   موس��وعة 
1422ه�/2001م.

ت. �صبكة الإنرتنيت

1. http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=4813.


